
ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ

’Αφιερώνεται στη Gisela Richter

Α’. ΚΟΡΜΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ
(Πίν. 1 — 6)

Σάν ένα άπό τά έκφραστικότερα όλοσώματα εικονιστικά άγάλματα τής δεύτερης 
κλασσικής έποχής, τά λίγα πού έσώθηκαν μέσα άπό μιάν άφθονη παραγωγή, μπορεί 
νά θεωρηθή τό άγαλμα τούτο τού Εθνικού Μουσείου. Στήν πρώτη κιόλας ματιά φαί
νεται ένα πρωτότυπο, άξιόλογο έργο καί είναι περίεργο πώς είχε παραμεριστή, ποιος 
ξέρει εδώ καί πόσες δεκαετίες, σέ κάποια άπό τις άπρόσιτες παραφορτωμένες παλαιές 
άποθήκες τού Εθνικού Μουσείου. Άπό έκεϊ μεταφέρθηκε ύστερα άπό τόν πόλεμο στά 
νέα υπόγεια, άνασύρθηκε καί καταγράφηκε, γιά νά έκτεθή στήν αίθουσα έλληνιστικών 
γλυπτών. Δέν είχε άριθμό, ούτε κάποια ένδειξη γιά τόν τόπο τής καταγωγής του, πιθα
νότατα θά είχε βρεθή στήν ’Αθήνα ή κάπου στήν ’Αττική1.

Ή διατήρηση τού κορμού είναι σχετικά καλή, έκτος άπό μερική διάβρωση τής 
έπιφάνειας, περισσότερη στις πτυχές τού ίματίου άριστερά, αυτές πού έξέχουν αισθητά 
άπό τό σώμα. Καθώς έδώ έχει άπολεπισθή τό μάρμαρο, φαίνονται καθαρά τά κρύσταλλά 
του, πολύ λεπτά καί άραιά, έτσι πού δέν είναι τολμηρό νά τό θεωρήσουμε παριανό.

’Εκτός άπό τό θέμα ξεχωριστό ένδιαφέρον παρουσιάζει καί ή πτύχωση. Είναι καλά 
μελετημένη, μέ άναδιπλώσεις τού ίματίου πού πρέπει νά έγιναν ύστερ’ άπό τή σπουδή 
τής ύφής τού υφάσματος, καί μέ προσπάθεια μεταφοράς του, άνεμισμένου, φουντωτού 
στό σκληρό μάρμαρο.

Άπό τά δύο σκέλη στάσιμο είναι τό δεξιό, περιορισμένο πρός τά μέσα μέ μιάν 
άδρή πτυχή, όχι άκριβώς κάθετη, άλλά κάπως λοξή, πού φτάνει έως κάτω. Μιά άλλη, 
πλαστικά τονισμένη, ξεκινώντας χαμηλά πίσω άπό τή ράχη ζώνει τό μηρό καί ένώνεται 
μπροστά μέ τήν κύρια, τή λοξή κάθετη πτυχή. Πάνω καί κάτω άπό τήν πτυχή έκείνη 
άλλες γραμμικότερες, άτονες, άραιές, πρός διάφορες κατευθύνσεις, ζωντανεύουν τήν 
δψη τούτη τού άγάλματος.

Γυμνό άπό πτύχωση άφησε ό γλύπτης τό μέρος τού ίματίου πού σκεπάζει τό άλλο, 
τό άνετο σκέλος. “Εχει τούτο άρκετά έντονη κλίση πρός τά μέσα καί σκεπάζεται πίσω 
άπό τό γόνατο μέ τό ύφασμα πού είναι στό σημείο αύτό βαρύ, κάπως άνέμελα λαξευμένο. 
Πάνω άπό τό σκέλος τούτο πέφτει ή μιά άκρη τού ίματίου σέ άπανωτά έπίπεδα πού 
μικραίνουν πρός τά κάτω, ρίχνοντας σκιά στό άριστερό μέρος τού σώματος. Καθώς 
λείπουν τά κατώτατα άκρα τού σώματος, δέν έσώθηκε κανένα ίχνος άπό τό στήριγμα 
τού άγάλματος. ’Επειδή είναι τούτο άπαραίτητο, θά έλεγε κανείς ότι βρισκόταν πολύ

1. Άριθ. εύρετ. γλυπτών 4508. Ύψος 1.28 μ. Τις φωτογραφίες τών Πινάκων 1 -4 καί 6- 11 έφι- 
λοτέχνησε ό Κ. Κωνσταντόπουλος, τοΟ Πίν. 5 ό φωτογράφος τοΟ Γερμαν. ’Ινστιτούτου Hellner.
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χαμηλά, δεμένο μέ τό άριστερό σκέλος καί κάτω άπό τό ίμάτιο, έντεχνα ενσωματω
μένο μέ τοϋτο.Μιά άλλη δυνατότητα προσφέρει ώστόσο τό σπάσιμο στο δεξιό μηρό.

Δίπλα του, στο σημείο αυτό καί πολύ χαμηλά, μπορεί νά είχε τη θέση του τό στή
ριγμα, σε σχήμα πού είναι δύσκολο νά συμπεράνουμε, άπό έλλειψη συγχρόνων πρωτο
τύπων άγαλμάτων. Ή όμοια διακριτική χρήση τού στηρίγματος στον νέο τής Ερέτριας 
κρατάει τήν παράδοση των παλαιότερων εικονιστικών άγαλμάτων τού 4ου καί 3ου π.Χ. 
αΙώνα γιά τά άνδρικά άγάλματα, ένώ στά γυναικεία τό βάρος τών πτυχών τοϋ ένδύματος 
έκανε περιττό κάθε στήριγμα. Πολύ χαμηλά καί δίπλα στο στάσιμο σκέλος, είναι ή 
θήκη μέ τούς κυλίνδρους στό Σοφοκλή τοϋ Λατερανοϋ, πού θά ήταν άπαραίτητη καί στό 
άρχέτυπο. Έχομε άκόμη τή μαρτυρία καί ένός καλού πρωτοτύπου έργου τοϋ 4ου αιώνα, 
τοϋ φιλοσόφου στό Μουσείο τών Δελφών. Έδώ τό στήριγμα, κάπως όγκωδέστερο παρά 
στό Σοφοκλή, είναι παράλληλο μέ τό άριστερό στάσιμο σκέλος2. Μια θήκη, όπως 
στό άγαλμα τοΰτο τοϋ Σοφοκλή, δίπλα στό στάσιμο δεξιό σκέλος θά στήριζε, έπιτρέ- 
πεται νά συμπεράνουμε, καί τό εικονιστικό άγαλμα τοϋ Μουσείου. "Ομοια διακριτικά 
στηρίγματα, πού όφείλονται στήν προσπάθεια τών καλλιτεχνών τής κλασσικής καί τής 
έλληνιστικής έποχής νά άφήνουν άπείραχτα τά περιγράμματα τοϋ σώματος, τά έκτιμοΰμε 
περισσότερο, όταν τά συγκρίνουμε μ’ έκεΐνα τά βαριά καί ένοχλητικά πού χρησιμοποι
ούσαν οί άντιγραφεΐς τής έλληνορωμαϊκής τέχνης.

"Ενα ύστεροελληνιστικό άγαλμα τής Δήλου, χωρίς υποστήριγμα αΰτό, φέρνει 
σέ μιάν άλλη ύπόθεση. Στό κορμί τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου ή προεξοχή τοϋ άνετου 
σκέλους δέν είναι τόσο έντονη, ώστε νά έπιβάλη σάν μοναδική έκδοχή τό στήριγμα 
στήν άκρη τών δακτύλων τοϋ άριστεροϋ σκέλους, πού άλλωστε δέν σέρνεται πρός τά 
πίσω. ”Αν πατοϋσε μέ όλο τό πέλμα, χωρίς τήν άνάγκη υποστηρίγματος, μένει προβλη
ματικό πώς ένας όγκος πού δέν είναι λιτός, όπως στό εικονιστικό άγαλμα τής Δήλου, 
άλλά έχει τό βάρος τοϋ πτυχωμένου ίματίου, ήταν δυνατό νά έχη ισορρόπηση αύτόνομη, 
χωρίς τή βοήθεια τοϋ πλαγινού στηρίγματος3.

Εκτός άπό τό στήθος τό γυμνωμένο άπό τό ίμάτιο, πού κουλουριάζεται γύρω 
στήν όσφύ, γυμνοί είναι καί οί δύο βραχίονες, άσυνήθιστο όμως ότι άνάμεσα στον 
άριστερό καί στό ίμάτιο πού σκεπάζει ώμο καί στήθος άφέθηκε γυμνό μικρό μέρος 
τοϋ τελευταίου σέ τριγωνικό σχήμα.

Λίγο χαμηλότερο κρατιέται τό ίμάτιο άπό τό σφιγμένο άγκώνα τοϋ άριστεροϋ 
βραχίονα (Π ί ν. 5), ένώ άμέσως κάτω άπ’ αυτόν κρέμεται φουντωτή μιά συστάδα άπα- 
νωτών πτυχών. Είναι στρογγυλεμένη γύρω μέ πλαστική έξαρση στό σημείο τοΰτο, τήν 
ύπογραμμίζουν κυματιστές, έλαφρότερες, άλλά μέ τό βάρος πρός τά κάτω δύο άλλες

ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΫ

2. ’Άγαλμα νέου άπό τήν ’Ερέτρια : Collignon, Statues Funeraires 282, είκ. 175. Buschor, 
Bildnisstufen 177, είκ. 74. Τοϋ ίδιου : Das Portrat 126, είκ. 86. Φιλόσοφος Δελφών : Schefold, 
Bildnisse 210. Buschor, Plastik2 103. Τοϋ ίδιου : Das Hellenist. Bildnis 9,17, είκ. 16. Lullies - 
Hirmer, Gr. Plastik2 είκ. 245. Picard, Man. IV, 2, 1086, σημ. 2. Lippold, Plastik 370. Alscher IV, 
36, είκ. 9α - β καί 69. Σοφοκλής Λατερανοϋ ( τώρα στό Βατικανό): Lippold. - Καταλ. Βατικ. Ill, 1, 
στόν άριθ. 492. Schefold, Bildn. 92-93. Laurenzi, Ritratti Greci άριθ. 32, πίν. 10-11. Hekler- 
Heintze, Bildnisse beruhmter Griechen είκ. 6. Schuchhardt, Epochen der Griech. Kunstgeschichte 
είκ. 58. Helbig - Speier 4, άριθ. 1066. G. Richter, Greek Portraits 129, είκ. 675.

3. Delos 13, πίν. 42 - 44 ( Michalowski). Buschor, Η. B. 45, 58, 66. Στηρίγματα έλληνορω- 
μαϊκών έργων : Muthmann, Statuenstiitzen 2 κ.έ.
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συστάδες πτυχών κάτω άπό τό « ριπίδι», περιορισμένες αυτές προς τά μέσα άπό ένα 
βαθύ κάθετο αυλάκι πού τονίζει καί τοϋ άριστεροϋ μηρού τό περίγραμμα.

Μέ τά τρία τούτα έπίπεδα, τήν άκρη τού ίματίου μπροστά πάνω άπό τό μηρό, 
τό μηρό τον ίδιο καί τήν άλλη συστάδα πίσω άπ’ αυτόν προσπάθησε ό γλύπτης νά τονίση 
χωρίς φυγοκεντρική άναζήτηση τήν έντύπωση τού βάθους, τού χώρου πού κυκλώνει 
τό σώμα, ένός χώρου συγκερασμένου μέ φώς καί μέ σκιά.

’Άς ίδοΰμε τώρα τό έργο άπό τήν άριστερή του πλάγια όψη ( Π ί ν. 2). Περιο
ρίζεται προς τά μέσα άπό μιά πτυχή κάθετη, αύλακωμένη έσωτερικά άπό πάνω έως χα
μηλά πίσω άπό τό αριστερό πόδι. Κάτω άπό τόν βραχίονα διακρίνεται τό ριπίδι τών πτυ
χών μέ τρόπο πού δείχνει ότι ό καλλιτέχνης ύπολόγισε καί τήν πλάγια τούτη όψη τού 
άγάλματος. Έδώ αποκαλύπτεται σ’ όλο του τό ύψος τό άριστερό σκέλος, έλεύθερο άπό 
πτύχωση καί άπομονωμένο άνάμεσα στο βαρύ ύφασμα πού τό πλαισιώνει.

"Αν καί στήν πλάγια τούτη όψη παρουσιάζεται τό άγαλμα κοφτερά χωρισμένο 
άπό τήν όπίσθια έπιφάνεια, ώστόσο ή κάθετη αύτή πτυχή έχει κάποια συνέχεια, σβή
νει όμαλά προς τά πίσω. "Αλλες πτυχές λεπτότερες, διαγώνιες, δείχνουν ότι ή όψη 
τούτη τού έργου είναι άδρά έργασμένη χωρίς άπόδοση τής πλαστικότητας όχι όμως 
καί άπόλυτα παραμελημένη.

Τό άγαλμα μπορούσε έτσι, συμπεραίνουμε, άν καί είναι συνθεμένο γιά μιά κύρια, 
τήν έμπροστινή δψη,νά φαίνεται άπ’ όλες τις πλευρές· δέν θά ήταν στημένο μέσα σέ μιά 
κόγχη. Βεβαιωνόμαστε γιά τούτο άν, βλέποντας πάλι άπό τά πλάγια τό δεξί σκέλος 
( Π ί ν. 3 ), σταματήσουμε στήν πλαστική διαγραφή τού γλουτού μέσα άπό τό ίμάτιο, 
διακριτική, άλλά μέ τήν παλαιά εκείνη αίσθηση γιά τήν όργανική σύσταση τού σώ
ματος πού θά άρχίση νά μαραίνεται στήν προχωρημένη έλληνιστική έποχή.

Εαναγυρίζοντας στήν άλλη πλαγινή όψη ( Π ί ν. 2 ), τή μόνη πού σώθηκε καλύτερα, 
σταματούμε στήν άπόδοση τού βραχίονα. Άξιοπρόσεχτο είναι ότι ή σάρκα του, Ιδιαί
τερα κάτω άπό τόν άγκώνα, ξεπετιέται χαλαρή, σχεδόν άσύνδετη μέ τό σκελετό, έτσι 
πού ύποδηλώνεται ή προχωρημένη ήλικία τού είκονιζομένου. Δέν παραστάθηκε ένας νέος 
ή ώριμος άνδρας, άλλά κάποιος πού πατάει στο κατώφλι πού φέρνει πρός τά γεράματα, 
θά ήταν λοιπόν τό έργο — γίνεται φανερό — ό άνδριάντας κάποιου φιλοσόφου.

Φαίνεται ν’ άντιστρατεύεται στήν ύπόθεση τούτη τό ότι δέν πατάει βαριά, άνέ- 
μελα καί στά δύο πέλματα, χωρίς ponderation — όπως παρασταίνονται οί άγύμναστοι 
φιλόσοφοι4 5 * * — άλλά έχει στάσιμο μόνο τό ένα σκέλος, ένώ τό άλλο λυγίζει μέ τήν 
άνεση πού θά παρουσίαζε ένας ’Αθηναίος άστός.

’Αξίζει νά επικαλεστούμε τά αγάλματα τού φιλοσόφου τών Δελφών, τό μικρό χάλ
κινο τού φιλοσόφου τής Ν. Ύόρκης, τόν κυνικό τού Καπιτωλίου, τά σκέλη τού φι
λοσόφου άπό τά ’Αντικύθηρα, άκόμη καί τού Δημοσθένη, γιά νά συλλάβουμε τή 
διαφορά3.

4. Buschor, Plastik der Gr.2 107 ( « unkontrapostisch » ).
5. Χάλκινο άγαλμάτιο φιλοσόφου Ν. Ύόρκης σέ λυχνοστάτη : Schefold, Bildn. 126, 4. Lau- 

renzi δ.π. πίν. 48, άριθ. 67. Bieber, Sculpt, of the Hellenistic Age 68, είκ. 230 - 231. Buschor, PI8.
107, 109. Τοϋ ίδιου : Bildnisstufen 179 είκ. 78. Das Portriit 120, είκ. 82. Das Hellenist. Bildn. 
24, 25, 28, 32.

Κυνικός Καπιτωλίου : Stuart Jones. Κατάλ. 347. Laurenzi πίν. 32, άριθ. 79. Schefold, δ.π.
122- 123 καί 210. Lippold, PI. πίν. 106, 4. Buschor, H.B. 24, 28, 32. Helbig. 3 άριθ. 877. G.
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Μέ τό σχήμα τοΰ φιλοσόφου των Δελφών, άκόμη καί τοΰ Δημοσθένη είναι συνται
ριασμένη ή άναδίπλωση τοΰ ίματίου πάνω στήν άριστερή ώμοπλάτη μέ αντίστοιχο άπό 
κάτω τό στάσιμο σκέλος, έτσι πού είναι διπλό τό βάρος άπό τήν πλευρά αυτή. "Ομοιος 
είναι ό ρυθμός καί τοϋ λεγομένου 'Ιπποκράτη τής Κώ, πλουτισμένος μέ πρώιμη έλλη- 
νιστική άφθονία6.

"Αν — γιά νά σταθούμε σέ πρωτότυπα έργα — κατεβοϋμε προς τήν εικονιστική 
στήλη τής Βουδαπέστης, συναντούμε έδώ μιάν άπόκλιση άπό τό σχήμα τοϋτο, συγγενική 
μέ τό άγαλμα τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου7. Κάτω άπό τις ριχτές πτυχές πού ξεκινούν άπό 
τόν άριστερό ώμο, προβάλλει τό άνετο σκέλος σέ ώραία διαγραφή, έλεύθερο, λυγερό 
καί έπίσημο. Στο έργο τοΰτο, προορισμένο σάν άνάγλυφο νά φαίνεται άπό μπροστά, ή 
άνάπτυξη τών πτυχών τοΰ ίματίου κάτω άπό τήν άριστερή ώμοπλάτη παρουσιάζεται μέ 
άπλωμα πρός τά έξω, προς τήν έπιφάνεια. Στό άγαλμα τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου ή πτύχωση 
κάτω άπό τόν άγκώνα έχει πλαστικό στρογύλεμα, κλίνει πρός τά μέσα, μάς καλεΐ, είδαμε, 
νά τό ίδοΰμε καί άπό τήν πλαγινή όψη — μιά άκόμη άπόδειξη ότι ήταν ένα περίοπτο 
εικονιστικό άγαλμα.

Θά υπήρχε ίσως καί σέ άρχαιότερα εικονιστικά άγάλματα άπό τόν 4ο αιώνα κιόλας, 
μιά τέτοια ponderation, όπως στό άγαλμα τοΰ Μουσείου, τοΰ θέματος όμως τήν όλο- 
κλήρωση, τήν έκτόνωση, τήν έπέτυχαν οί γλύπτες τοΰ επόμενου, τοΰ 2ου αιώνα, όπως 
διδασκόμαστε άπό τήν εικονιστική στήλη τής Βιέννης καί τόν νέο τής Κώ8.

Στενώτερη ώς πρός τή διάθεση τών σκελών είναι ή συγγένεια μέ τή μορφή τής 
εικονιστικής στήλης τής Βουδαπέστης καί μένει νά άναζητηθή γιατί προτιμήθηκε ή 
στάση τούτη άντίθετα πρός τά άγάλματα τών φιλοσόφων πού πατοΰν καί μέ τά δύο 
πέλματα.

Μαρτυρημένοι άπό παλαιότερα μνημεία τοΰ 5ου αιώνα είναι βέβαια καί οί δύο 
τρόποι : κάτω άπό τό άναριγμένο ίμάτιο είναι άλλοτε τό στάσιμο, άλλοτε τό άνετο 
σκέλος9. Επικρατέστερος όμως καί προτιμημένος άπό τή φειδιακή τέχνη είναι ώστόσο

ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Richter, Portr. 11, εΐκ. 185 καί 1074. Τό κεφάλι: Gott. Gell. Anz. 1. 1934-36, 218, πίν. 13-4 
( G. Krahmer ).

Χάλκινο άγαλμα φιλοσόφου άπό τά ’Αντικύθηρα : Σβορώνου, Έθν. Μουσ. πίν. 4. Schuchhardt, 
Gr. Kunst 426. Laurenzi, Rittr. 82. Lullies - Hirmer πίν. 250 καί X. Buschor, H.B. 22, 24, 26, 
είκ. 18. Alscher, Gr. PI. IV, 151, είκ. 70. Φιλόσοφος Δελφών παραπ. σημ. 2. Δημοσθένης : Ame- 
lung, Vat. Kat. I, 80 κ.έ., άριθ. 62. Hekler- Heintze 35, 63. Schefold, ό.π. 106 - 107. Bieber, δ.π. 66 
κ.έ., είκ. 218-229. Buschor, Bildnisst. 177, είκ. 79. Τοϋ ίδιου, Das Portr. 118 κ.έ., είκ. 81. Alscher, 
Gr. Kunst IV, 15 κ.έ., είκ. I. Richter, Portr. II, 66 κ.έ. είκ. 1397 κ.έ.

6. «Ιπποκράτης » τής Κώ : Clara Rhodos V, 2, 1932, 21 κ.έ., πίν. 1 - 3 ( Laurenzi). Lullies - 
Hirmera 90 είκ. 266-7. Richter I, 154.

7. Hekler, Ant. Skulpturen in Budapest άριθ. 26. Horn, Gewandstatuen πίν. 1,1. Buschor, 
H.B. 9, 32. Picard, Man. IV 2 B, 1306 σημ. 2 καί είκ. 513. Szilagy - Castiglione, Κατάλ. Μουσ. 
Βουδαπέστης πίν. 17.

8. Παρακάτω σημ. 14 καί 15.
9. ’Από τούς είκονιστικούς άνδριάντες φιλοσόφων ό Σωκράτης τοϋ Βρεταν. Μουσείου, ό φιλό

σοφος τών Δελφών, ό φιλόσοφος τοϋ Καπιτωλίου (σημ. 5 καί 11) κρατοϋν άκόμη τό παλαιότερο σχή
μα : τό στάσιμο σκέλος είναι άπό τήν άριστερή πλευρά, όπου γινόταν ή συγκέντρωση τών πτυχών τοΰ 
ίματίου. Φαινομενική μόνο είναι ή άπόκλιση άπό τόν κλασσικό τοϋτον κανόνα (πού τόν έκπροσωπεί 
άνάμεσα σέ άλλα τό άγαλμα τοϋ Λυσικλείδη, ΑΕ 1891, 49 πίν. 6. Schlorb, Bildh. nach Phidias, 41· 
Dohrn, Att. 58 κ.έ.) σέ μερικά άνάγλυφα τοϋ 4ου αίώνα. ’Εδώ ή άνάγκη νά άναδείχνεται άπό τήν εξω 
όψη τό άνετο σκέλος, είτε ή μορφή βρίσκεται δεξιά είτε αριστερά, καθώς καί ή προσπάθεια έναλλαγής
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ό πρώτος, γιατί χαρίζει σταθερότητα στή μορφή. Γι’ αυτό είναι φυσικό νά παραμερίζε
ται θεληματικά στά έλληνιστικά χρόνια, γιά νά δεθή με τη φυγόκεντρη κίνηση ό δεύτε
ρος τρόπος, ό περισσότερο άνήσυχος· οι πτυχές τοϋ ίματίου συγκεντρώνονται πάνω άπό 
τό άνετο σκέλος, πρός τά έκεΐ είναι καί τοϋ κεφαλιοϋ ή στροφή. Τό τελευταίο τοϋτο 
φαίνεται πιθανό καί γιά τόν κορμό τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου. Πρός τά άριστερά, κατά 
τό άνετο σκέλος, θά ήταν γυρισμένο τό κεφάλι τοϋ άγάλματος.

'Όσο γιά τή στάση του θά έλέγαμε ότι άφορμή τής προτίμησης τούτου καί όχι τοϋ 
άλλου τρόπου στάθηκε πολύ λιγότερο ή άντίληψη γιά τήν τέτοια ρυθμική κατασκευή 
τοϋ σώματος καί περισσότερο ή άνάγκη νά άντιταχθή μιά πλούσια πτύχωση πάνω άπό 
μιά επιφάνεια λεία, μέ πλαστική προβολή τοϋ σκέλους κάτω καί δίπλα άπό τήν πληθω
ρική ρευστότητα τοϋ ύφάσματος.

"Ενα σημείο καί τοϋτο άπό τά προσδιοριστικά τής κατασκευής τοϋ έργου τό άνα- 
δείχνει διαφορετικό άπό τόν καθιερωμένο τύπο, μιά δημιουργία καινότροπη, άτο- 
μική.

Προβάλλει τώρα τό έρώτημα μήπως, παρ’ όλη τήν πλαδαρότητα τής σάρκας —- 
έκτός άπό τόν πήχη τοϋ άριστεροϋ βραχίονα τήν παρατηρούμε καί στήν κοιλιά — δεν 
παρασταίνεται στο άγαλμα τοϋτο ένας φιλόσοφος, άλλά κάποιος έπίσημος πολίτης, ένας 
ρήτορας ή ένας ποιητής. ’Αντίθετη πρός τήν άποψη τούτη είναι ώστόσο ή γύμνωση 
τής άριστερής ωμοπλάτης. ”Αν δεν έχη προχωρήσει ώς τό σημείο πού βλέπομε στον 
κυνικό φιλόσοφο τοϋ Καπιτωλίου ή στο μικρό χάλκινο τής Ν. Ύόρκης10 είναι έκδηλη 
καί ύπερβολική άκόμη καί γιά τά εικονιστικά άγάλματα, όπου κανόνας είναι νά σκε
πάζεται μέ τό ίμάτιο, όχι μόνο ή ώμοπλάτη, άλλά καί δλο τό άπάνω μέρος τοϋ άριστε- 
ροΰ βραχίονα.

Στόν λυσίππειο Σωκράτη τοϋ Βρετ. Μουσείου είναι σεμνά σκεπασμένα μέ τό ίμά
τιο δχι μόνο ό άριστερός ώμος καί ό βραχίονας, άλλά καί ή ράχη. Έδώ άνετο σκέλος 
είναι τό δεξιό, άντικριστά μέ τήν κάθετη φορά τοϋ ίματίου καί τοϋ άριστεροϋ στάσιμου 
σκέλους, κατά τό δεξιό έκεΐνο σκέλος ξανοίγεται έλαφρά καί ή στροφή τοϋ κεφα
λιού11. Ξαναγέμισαν στόν κλειστό ρυθμό οί δημιουργοί τών κλασσικιστικών άγαλμά-

κάνουν νά ύποχωρή ή τήρηση τής κλασσικής έκείνης συγκέντρωσης τοΟ βάρους τοϋ σώματος καί τοϋ 
ίματίου στήν άριστερή πλευρά τοϋ σώματος. Παραδείγματα τής έναλλαγής : Σβορώνου, ’Εθνικόν Μου- 
σεΐον, πίν. 37, 2. Dohrn δ.π. 33, 38 κ.έ. ’Ανάγλυφο Άσκληπιοϋ στον Πειραιά: Hausmann, Gr. Weihre- 
liefs είκ. 28. Τό άνετο σκέλος στό έσωτερικό, καθώς είναι τό ίδιο σ’ όλες τις μορφές τοϋ άναγλύφου 
ΕΜ. 1429, Σβορώνου πίν. 37, προδίνει τή θέληση τοϋ γλύπτη νά δώση μέ τόν παρατακτικό ρυθμό τοϋ 
βαδίσματος μιά σοβαρότητα ίερατική. Θά ήταν λάθος άν έρμηνεύαμε τήν άναγκαία αύτή έναλλαγή 
στά κλασσικά άνάγλυφα σάν πρόδρομο τής προτιμημένης άπό τήν έλληνιστική τέχνη άντίθεσης τοϋ 
βάρους τών πτυχών πρός τό τέντωμα τοϋ ύφάσματος πάνω άπό τό άνετο (έδώ τό άριστερό σκέλος, 
όπως γίνεται στόν κορμό πού δημοσιεύομε ). ’Από τούς πρώτους καλλιτέχνες ό Άγοράκριτος προχώ
ρησε άπό τήν κλασσική στάση τύπου Λυσικλείδη πρός ένα συγκερασμό τής παλαιότερης άττικής πα
ράδοσης ( πάτημα τοϋ άνετου σκέλους σ’ δλο τό πέλμα μέ τόν διαφορισμό τής κίνησης, πού γονιμοποίη- 
σε τήν έλληνιστική τέχνη : ’Αρχέτυπο τής Doria Pamphili καί τοϋ άγάλματος τής Σμύρνης : RM 16 
(1901 ) 21 κ.έ. πίν. 1 - 2 ( Amelung ). Lippold, PI. 207. Schuchhardt, Epochen der Gr. PI. είκ. 52. 
Schlorb, Bildh. nach Phidias σ. 23 κ.έ. είκ. 1, 1. Γ.Οίκονόμος, Α.Ε. 1923, 59 κ.έ. 86. Έως τήν ϋστατη 
φάση τής έλληνιστικής τέχνης έπικρατεΐ στίς έπιτύμβιες τό θέμα τοϋ νέου τής Βιέννης ( βλ. σημ. 14 ) 
άπλοποιημένο, δχι δμως καί κενό άπό όργανική διάπλαση.

10. Παραπάνω σημ. 5.
11, Σωκράτης Βρετ. Μουσείου : Sohefold δ.π. 84 κ.έ. Bieber, Sc. of Hell. Age 47, είκ. 138 - 139,
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των, άφοϋ τά γύμνωσαν άπό τήν έσωτερική νομοτέλεια, άπόφυγαν ή έλάττωσαν τή στροφή 
τοΰ κεφαλιού, πού κοιτάζει τώρα έμπρός, άμέτοχο άπό κάθε άληθινή έκφραση, συμβα
τικά γυρισμένο ( Ηράκλειτος, Ηρώδης ό ’Αττικός )12.

Θά ήταν άστοχο, ώστόσο, νά συμπεράνουμε ότι στο άγαλμα τοϋ Εθνικού Μουσείου 
παραστάθηκε δχι πατώντας βαριά στά δύο πέλματα, άλλά με τήν άλλη, τήν επισημό
τερη στάση ένας άπό εκείνους τούς άνιφτους καί μαλλιαρούς κυνικούς φιλοσόφους τής 
άθηναϊκής άγοράς, πού τήν Ιδιότυπη φυσιογνωμία τους έσωσε έως έμάς ή έλληνιστική 
τέχνη. Θά πλησιάζαμε περισσότερο τό νόημα τοΰ έργου, άν χαρακτηρίζαμε τόν παρι- 
στανόμενο σάν Στωικό ή Επικούρειο, ίσως καί Περιπατητικό, έναν άπό τούς τόσους 
τών σχολών αύτών, πού έδίδαξαν μέσα στήν μετακλασσική ’Αθήνα.

Καθώς δέν έσώθηκε σε κανένα άντίγραφο ό τύπος τοΰ άγάλματος τοΰ ’Εθνικού Μου
σείου, δέν μπορούμε νά ξέρουμε άν είναι σύγχρονη έπανάληψη σέ μάρμαρο ένός χάλ
κινου άρχέτυπου. Μιά τέτοια δυνατότητα θά ύπόβαλε ή συστάδα τών πτυχών πού πέ
φτουν άπό τό βραχίονα μέ τήν άφθονία τών όμοιων στόν Κυνικό τοΰ Καπιτωλίου.

Θά ήταν, πιστεύομε, μεθοδικό λάθος, άν συγκρίναμε ώς προς αύτό έργα συνθεμένα 
πάνω σέ άρχές τόσο διαφορετικές. Στόν φιλόσοφο τοΰ Καπιτωλίου, ένα κοινό σχήμα, 
τό κράτημα τών πτυχών μέ τό χέρι, έπήρε μιά ξεχωριστή έμφαση, καθώς συγκεντρώ
νονται οί πτυχές σ’ ένα σημείο, όλες μπροστά, άφθονες καί όγκωμένες. Στο κορμί πού 
δημοσιεύεται έδώ, προτίμησε ό δημιουργός νά μοιράση τις πτυχές σέ έπάλληλα έπί- 
πεδα, καταφεύγοντας σ’ ένα θέμα άσυνήθιστο. Παρουσίασε συγκρατημένη κάτω άπό τή 
μασχάλη μιά όμάδα πτυχών πού άποτελοΰν πίσω άπό τό σώμα ένα στερεό βάθος καί 
άπλώνουν προς τήν πλευρά αύτή τό στενό σώμα. Ή έξάρτηση άπό ένα χάλκινο άρχέ- 
τυπο, χωρίς νά είναι υποχρεωτική, δέν μπορεί ώστόσο καί νά άποκλεισθή άπόλυτα.

Θετικότερα άκόμη κέρδη προσφέρει τό ίδιο τό έργο. Παρ’ όλη τήν πλούσια, τή 
μελετημένη πτύχωση τή συγκεντρωμένη στήν άριστερή πλευρά, ή άλλη έργασία είναι 
άδρή, ποΰ καί ποΰ σχεδόν παραμελημένη. Παρ’ όλη τήν κάποια άνάπτυξή του σέ βά
θος έχει σά σύνολο μιά ένότητα κλασσική, καμιά σύγκρουση άξόνων δέν τήν ταράζει. 
’Ακόμη καί άν, όπως είναι πιθανό, ήταν τό κεφάλι γυρισμένο κατά τόν άριστερό ώμο, 
δέ θά έφτανε τό « άνοιγμα » αύτό νά σπάση έναν άκριβοζυγισμένο ρυθμό.

Δέν παρατηρούμε τό ίδιο στή γνωστή εικονιστική στήλη τής Βουδαπέστης. Τό 
έξοχο τοΰτο έργο πού ό Rudolf Horn τό είχε άναδείξει καί κατατάξει άνάμεσα στις 
τελευταίες άττικές στήλες τοΰ 4ου αιώνα π.Χ., τό άπομάκρυνε ό Bushor άπ’ αύτές, 
παρατηρώντας ότι « δέν μπορεί ν’ άποδοθή στόν ήρεμο κλασσικό κόσμο, ούτε στά τε
λευταία άττικά έπιτάφια άνάγλυφα » ένα έργο μέ τόσο τονισμένη τήν κίνηση, τόσο δυ
νατά φωτοσκιασμένο13. Στο δεύτερο τέταρτο τοΰ 2ου αιώνα π.Χ. είναι κατά τή γνώμη 
του ή θέση πού ταιριάζει στή στήλη τούτη. Λίγες δεκαετίες άργότερα, « άμέσως ΰστερ’ 
άπό τά μέσα τοΰ 2ου αιώνα», έγινε — νομίζει — ή άλλη, ή φημισμένη, συναρπαστική

Buschor, Das Portrat 110 κ.έ., είκ. 75. G. Richter, Portr. 1 είκ. 560-562 καί προ πάντων A. 
Rumpf, Ein einzig dastehender Fall ( Analecta Archaeologica) 13 κ.έ. Βλ. άκόμη RM 71 
( 1964) 77 κ.έ. ( H. Heintze ).

12. 'Ηράκλειτος : Schefold δ.π. 161, 4 καί 190. Richter, ό.π. 1, σ. 80. Ηρώδης : Richter III 
286, είκ. 2043.

13. Παραπάνω σημ. 7,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:19 EEST - 3.236.241.27



ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ 7

καί μοναδική εικονιστική στήλη τής Βιέννης, στήν όποια άφιέρωσε άλλοϋ μιά λεπτή 
Ανάλυση14.

Τό άγαλμα του Έθν. Μουσείου, τό τρίτο έργο τής σειράς αυτής, βρίσκεται άκόμη 
μακριά άπό τή μορφή τής Βιέννης, τήν πλούσια σέ άξονικές συγκρούσεις, σέ πληθω
ρισμό πτυχών, τήν δραστικά κινημένη σά νά ζητάη νά έλευθερωθή άπό τό φράγμα τής 
πλάκας πίσω της. Τό άνετο σκέλος, τό Αριστερό καί εδώ, ξεχωρίζει με ζωηρό λύγισμα 
κάτω άπό τό βάρος τοΰ Αναδιπλωμένου ίματίου καί ενάντια πρός αύτό έκφράζοντας τή 
φλογερή νεανική επιθυμία τής φυγής.

Μοναχική έως τώρα μέσα στήν Αττική τέχνη τής έποχής της ή στήλη τούτη, 
δείχνεται τώρα σάν άναχώνευση έλληνιστική ένός παλαιότερου θέματος, πού θά τό είχε 
θαυμάσει ό δημιουργός της στά παλαιότερα εικονιστικά άγάλματα τής πολιτείας του. 
Δυνατότερο, κάπως ξενικό πάθος κινεί τό άγαλμα τοΰ νέου τής Κώ, διαφορετικά σκε
πασμένου μέ τό ίμάτιο, μ’ έναν τρόπο πού κρατιέται στά μέρη έκεΐνα έως τά αύτοκρατο- 
ρικά χρόνια (λοξό συμμάζεμα μπροστά, κάλυψη καί τοϋ βραχίονα)15.

Κοινή μέ τά έργα αύτά έχει άγαλμα τοϋ Έθν. Μουσείου τήν ένταση πρός τήν Αρι
στερή πλευρά, τή συγκέντρωση έκεϊ τοϋ βάρους τών πτυχών καί τοϋ κινημένου σκέλους. 
Προοίμιο μόνο τής έλληνιστικής ταραχής βρίσκεται γι’αύτό στήν καμπή πού φέρνει 
πρός τήν εποχή τούτη. Άπό τήν άλλη μεριά μέ τήν Αδιάσπαστη ένότητά του πατάει 
άκόμη σταθερά στήν περιοχή τοΰ κλασσικοΰ κόσμου. Τό α' μισό τοΰ 3ου αιώνα θά 
είχαμε νά προτείνουμε σάν τήν πιθανότερη χρονολόγηση, χωρίς νά Αποκλείεται ότι ό 
είκονιζόμενος μπορεί νά έζησε σέ κάπως παλαιότερη έποχή. « "Εως ένα σημείο γίνεται 
γενικά πρώτη φορά στό β' μισό τοϋ 3ου αιώνα π.Χ. μιά στερέωση τοΰ έλληνιστικοΰ 
ρυθμοϋ 16 », τό άγαλμα τοΰτο δέν μετέχει άκόμη στήν τάση τούτη.

Δύσκολο είναι νά καταλήξουμε σέ κάποιο συμπέρασμα γιά τή διάθεση τών βρα
χιόνων, άφοΰ μάλιστα λείπει όλος ό δεξιός μαζί μέ τον ώμο καί μέρος τοΰ στήθους. 
Άν κρατοΰσε μιά βακτηρία, πιθανότερο είναι δτι θά γινόταν τοΰτο μέ τό δεξί χέρι. 
Ή κάθετή της, άν θά ξεκινοΰσε άπό τό άλλο, θά έκρυβε τήν Ανάπτυξη τοΰ έργου στήν 
πλευρά αυτή, στήν όποια έχει δοθή τόση σημασία, ένώ δεξιά θά ήταν ή βακτηρία ένα 
καλό άντίρροπο.

Άλλες δυνατότητες είναι δτι τό δεξί χέρι θά έπεφτε άπραγο, άλλά έκφραστικό, 
δπως στό νεώτερο χάλκινο άγαλματάκι τής Ν. Ύόρκης ή δτι θά ύψωνε τό δεξί χέρι 
μιλώντας στήν άγορά, δπως ό φιλόσοφος τών Αντικυθήρων στήν πιθανή Ανασύσταση 
τοΰ Σβορώνου, κρατώντας μέ τό άλλο τή βακτηρία 17. Ή μήπως άντί γι’ αύτή πρέπει νά 
παραδεχτοΰμε δτι είχε στό χέρι τοΰτο έναν κύλινδρο ; Έναν τέτοιον κρατάει χαλαρά στό 
άριστερό, τό κατεβασμένο — δπως είναι φυσικό γιά ένα Ανάγλυφο — χέρι του ό άνδρας 
πού παραστάθηκε σέ μιά στήλη τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου άπό τήν Ανάφη (Π ί ν. 6 ).

Τό μικρό τοΰτο έργο, πού πρώτος ό Pfuhl τό χρησιμοποίησε σάν άντιπροσωπευ-

14. Jdl 1935, 47 (Pfuhl), Buschor, Η. Β. 26, 32, 36 είκ. 8. Τοϋ Ιδιου, Das Portrat 123 
κ.έ., είκ. 84.

15. Νέος της Κώ: Clara Rhodos V, 75 κ.έ. πίν. 4-6 ( Laurenzi). Τοϋ ίδιου: Ritratti 
Greci αριθ. 83, πίν. 34- 35. Hafner, Spathell. Bildn. R 80, πίν. 8. Buschor, Bildnisstufen 177, 
είκ. 75. Τοϋ ίδιου, Η.Β. 36. Poulsen, Probleme πίν. 19.

16. Kleiner, Tanagrafiguren 18.
17. Ν. Ύόρκης καί ’Αντικυθήρων φιλόσοφοι παραπ. σημ. 5,
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τικό μέσα στήν τόση έλλειψη όλοσωμάτων εικονιστικών ανδριάντων έχει άξια, παρ’ 
όλη τήν κάπως συμβατική στάση, γιά τήν έλληνιστική πνοή του18. Ό Buschor τό 
κατέταξε μαζί μέ τόν Διοσκουρίδη τής Δήλου και μέ λίγα άλλα στό τελευταίο τέταρτο 
τοϋ 1ου αίώνα19. Θά έλέγαμε πολύ χαμηλή τή χρονολόγηση τούτη. Τό έργο κλείνει 
μέσα του ζωντανό άκόμη τόν έλληνιστικό ρυθμό ώς προς τή συγκέντρωση στήν άριστε- 
ρή πλευρά τοϋ άναριγμένου ίματίου καί τοϋ άνετου σκέλους πού προβάλλεται αίσθητά. 
Τό τέντωμα των μυώνων τοϋ λαιμοΰ άριστερά προϋποθέτει στροφή τοϋ κεφαλιοΰ πρός 
τόν άριστερό ώμο. Ή στάση παρουσιάζεται έτσι κάπως άνοιχτή, κινημένη, καί δείχνει 
ότι τό κορμί αύτό μέ τή μικρή άναγλυφική έξαρση έχει όργανική σύσταση, θερμή άκόμη 
άπό τόν έλληνιστικό πυρετό. Τήν διακρίνομε καί στις πτυχές πού ζώνουν τό άριστερό, 
τό στάσιμο σκέλος, καθώς καί στήν άπόδοση των μυώνων τοϋ λαιμοΰ, τοϋ στήθους, τής 
κοιλίας, τών βραχιόνων πού όγκώνονται έλαφρά φωτοσκιασμένοι.

Τό μόνο νεκρό σημείο είναι ή πτύχωση τής άκρης τοϋ ίματίου, πού ξεκινάει άρι
στερά άπό τό λαιμό σκεπάζοντας τόν ώμο καί τό άπάνω τοϋ βραχίονα, έδώ χωρίς πτυχές, 
ένώ πάνω καί κάτω άπό τό δεξί χέρι έχει φτωχική έξαρση καί πέφτει νηφάλιο, στεγνό. 
Στις άρχές τοϋ 1ου αίώνα π.Χ. είναι ή θέση πού θά τοϋ έπήγαινε καλύτερα.

’Ανάμεσα στή στήλη τής Ανάφης καί στό κορμί τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου — μέ με
γαλύτερη άπόσταση άπό αύτό — τοποθετείται ό εικονιστικός άνδριάντας τής Δήλου, 
μέ μετριασμένη τή φυγόκεντρη κίνηση τοϋ 2ου αίώνα 20. Σά σχήμα έχει κάποια συγγένεια 
μέ τό δεύτερο καί βοηθάει κάπως στήν άναπαράσταση τής στροφής τοϋ κεφαλιοΰ κατά 
τό άνετο σκέλος, καθώς καί στή στάση τών σκελών. Σημαντικό είναι ότι μέ τό πάτημα 
στά δύο πέλματα έγινε περιττή ή προσθήκη τοϋ στηρίγματος χαμηλά δίπλα στό ένα 
σκέλος.

Συγκριτικά μέ τά δύο τελευταία τοϋτα έργα ξεχωρίζει άκόμη περισσότερο ή πρω
τοτυπία τής μορφής τοϋ φιλοσόφου τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου. Ό πλάστης του άπόκρουσε 
ένα θέμα πού έμελλε νά γίνη άργότερα κοινός τόπος, ιδιαίτερα στις έπιτύμβιες στήλες 
τής έλληνιστικής έποχής, τήν κάπως άπραγη έξοικονόμηση τοϋ δεξιοΰ βραχίονα μπρο
στά άπό τό στήθος καί τοΰτο όχι μόνο γιά νά μή συμπιέση τήν άφθονία τών πτυχών. 
"Ηθελε τό δεξί χέρι έλεύθερο, κινημένο, έκφραστικό. Είναι όλοζώντανο τό άγαλμα γιατί 
έπλάστηκε σέ μιάν έποχή δημιουργική, στήν πολιτεία όπου είχε ριζωθή πιά ό είκονι- 
στικός τύπος τοϋ φιλοσόφου καί τοϋ ποιητή, όρθιου ή καθιστοΰ. Στέκεται στό χώρο ήγε- 
μονικά κυρίαρχος, μέ τήν αυτοπεποίθηση τοϋ έσωτερικά πλούσιου, πού τόσοι διψασμένοι 
γιά γνώση καί γιά στοχασμό περιμένουν νά ύψώση τό χέρι τό συνοδευτικό τοϋ σοφοϋ 
λόγου.

Β'. ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗ
(Πίν. 7—11)

Φαίνεται σχεδόν άνεξήγητο ότι τό κεφάλι τοϋτο τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου, άπό τά 
σπάνια πρωτότυπα τής έλληνιστικής έποχής, έμεινε άγνωστο στήν έρευνα, άν καί είναι 
εύρημα παλαιό. Προέρχεται άπό τις άνασκαφές τοϋ μακαρίτη Κ. Μυλωνά στή στοά

18. Jdl 50 ( 1935) 46 εΐκ. 28.
19. Η.Β. 26, 38, 45, 58.
20. Όπως σωστά έτόνισε ό Michalowski, Dilos 13 πίν. 42 - 44, σ. 59 κ.έ., 62 : « vers 100 av. 

J.C.», Buschor Η.Β. 45. Hafner, δ.π. 73 πίν. 31 A 26, Βλ. καί παραπάνω σημ. 3,
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